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 الكناين عساكر بن عيلإسام بن عّباس عيّل بن بن هو شافع

 ديوان كاتب مؤّرخ له شعر كثري جّيد، بارش ،املرصي ثمّ  العسقالين

 بني محص وقعة يف صدغه يف سهم وأصابه زمانا، بمرص اإلنشاء

 مّجاعا وكان فعمي، هـ 086 سنة املغويل واجليش املرصي اجليش

خزانة فيها عدد  88 خّلفللكتب ـ طبعا خمطوطات يف زمانه ـ، 

 منها كتابا جّس  إذا كان برصه كّف  ، وملاوفري من النّفائس األدبّية

املنسوب،  موضعه، وكتب اخلطّ  عرف كتابا أراد وإذا عرفه،

بعد وفاته  منها تبيع وبقيت كتاب، كّل  ثمن تعرف زوجته وكانت

 رمحة اهلل عليه.

 الكتاب هذا: قال وجّسه الكتاب ملس إذا كان )) قال البوتيجي: 

 إىل قام دجملّ  أيّ  أراد إذا وكان الفالين، الوقت يف ملكته الفالين

 .((فيها  وضعه اآلن هكأنّ  منها، وتناوله فيها هو التي اخلزانة

 أيام يف املخطوطات خزائن احرتقت وقدأديبنا من شعر و

 :األرشفامللك 

 ًدىس   عن اخلزانة ب  ت  ك   حتسبوا ال

 

 هاإحراق من تمّ  قد الذي هذا 

 

 

 قت  وتفرّ  هال  م  ش   تتشتّ  لـاّم 

 

 

 ارات  ف  ز   من ار  النّ  فتلك ت  ف  س  أ   
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 : اتتعليق

طوطاته عاش معها كان متياّم بمخهذا األديب العامل ـ  8

 اثنتني : مرحلتني

وينسخ ما وينقل ّتعا ببرصه يقرأ فيها ويطالع ممأّيام كان : األوىل

ه النّفيس الذي كان من نمط اخلّط تيّّس من خمطوطات بخطّ 

 الّثامنية عرشاملنسوب املشهور، وقد رّتب املخطوطات يف خزائنها 

سّهل عليه العثور عىل أّي خمطوط يريده، ولكثرة  ا معّيناترتيب

مطالعاته وتكّرر وقوع الكتب بني يديه وملسها انطبع يف ذهنه ماهيّة 

 كّل كتاب، مستحرضا وقت متّلكه له.

أّيام ذهاب برصه وابتالئه بذهاب حبيبتيه، وال شّك أّنه : الّثانية

األديب الذي حرم يف هذه املرحلة من متعة أمر شديد عىل مثل هذا 

القراءة يف خمطوطات خزائنه العامرة، لكنّه كان خبريا بمواقعها 

وأسامئها يستخرجها بكّل سهولة إذا احتاج إليها مستعينا ـ بال شّك 

 ـ بعامل زاره يف بيته أو تلميذ حرض عنده مستفيدا.

مون من نعمة ثّمة رشحية وافرة من أهل العلم وطاّلبه حمروـ  2

البرص يتمنّون أن يسّهل اهلل طريقة ما يستفيدون هبا من املخطوطات 
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هلم يد املساعدة قراءًة أو نقاًل، وقد حتّقق هلم هذا إذا تعّذر من يقّدم 

 املشهورة. ((بريل  ))ـ إىل حّد كبري ـ مع املطبوعات من خالل طريقة 

كم هو مؤمل ذاك الّسهم الذي أصاب صدغ أديبنا شافع ـ  3

وأّدى إىل فقدانه للبرص، وهو الذي خرج من بيته سليام معاىف وقد 

وّدع أهله وكتبه مشاركا للملك وجيشه يف دحر العدّو املغويل 

الّظامل املدّعم من الّروافض كعادتم اخلبيثة يف نرص الكّفار عىل 

 املسلمني الّسنّة.  

وما حدث يف عهد  ،عرص ااملخطوطات مل خيل منه اتنكبـ  4

ه نكبة  هوالكوبغداد عىل يد  شافع شاهد آخر، وأعظم من ذلك كلِّ

 املنافقني شيخ الّرافضة ابن العلقمي وأتباعه املعّممنيوتواطىء 

حيث أغرقوا خمطوطات الّسنّة يف هنر دجلة حنقا عىل كتب ضّمت  

يف هذه الفرتة الّزاهية من تعميم بني جنباتا خري العلوم، وما حيدث 

للمخطوطات بني الّدارسني وتبادهلا فيام بينهم لنعمة عظيمة ومنّة 

جسيمة امتّن اهلل هبا عىل أهل زماننا، ليتّم حفظ هذه النّوادر من 

الّضياع وتتحّقق الفائدة الرّشعّية والعلمّية من حفظها وحتقيقها 

 ونرشها.
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هّن ـ إالّ ما رحم رّّب ـ زوجات عّشاق الكتب كثري منـ  5

جتاه  بدين جتاهها من العداوات ما يبدينهايعتربهنا رّضات هلّن، ي

مع مطبوعاته  رضائرهّن، بحّجة الغرية وقضاء الّزوج عاشق الكتب

بمثلها، ولذا تراهّن يضمرن أوقاتا مديدة قد ال حيظني وخمطوطاته 

إىل الّدار جها يف أنفسهّن رّشا هبذه الكتب، وبمجّرد ما يفارقها زو

إىل بيع هذه الرّضائر وطردها رّش طردة من دار  يبادرناآلخرة 

بأسعارها كام فعلت  عارفات كنّ بأثامهنا إذا  وقد يستفدنالّزوجّية، 

زوجة أديبنا شافع، والعجيب أّنه مل يدر بخلدها وقف كتب الّشيخ 

بل ، حّتى يتجّدد له الّذكر يف اآلخرين، والّثواب عند رّب العاملني

 ألثامن من هذه الرضائر العدّوات.بادرت إىل حتصيل ا

ومن املريب حّقا كيفّية معرفتها بأسعار املخطوطات، فهل ـ  0

كانت ترتّبص بالشيخ أثناء خروجه للّصالة والّتدريس فتطالع ما 

قّيده عىل أغلفتها بخطه املنسوب اجليّل أثامن ما اشرتى، خاّصة وقد 

يف غيبته، أو كان أديبنا خيربها  بكتبهصنع ه وال يدري ما يذهب برص

باألسعار بعد التمّلك والرّشاء فتقّيد ذلك عندها يف دفرت خاّص 

، غري أّنا نحسن ريثام حتني الف رصة بعد وفاته لتبيعها وقد فعلت 
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 ت  إىل نفقة ومل جتد بّدا من بيع خمطوطاتالّظّن ونقول: لعّلها احتاج

 الّشيخ األديب!

جات عاشقات املطبوعات فضال عن املخطوطات إّن الّزوـ  7

أندر من عنقاء مغرب، واألمل معقود عىل ثّلة منهّن يقتفني أثر 

املحّدثات الفضليات الّلوايت نقرأ عنهّن يف كتب الرّتاجم حكايات 

وسامعها وانتساخها ما يكون درسا وحتصيلها  عن عشق الكتب

حّتى ال تكون للمعارصات الفاضالت، مفيدا ـ إن شاء اهلل ـ  

، غافلة عاّم هو مهموم بهإحداهّن إذا اقرتنت بعاشق للمخطوطات 

إن حّدثها عن خمطوط نادر اكتشفه حّدثته عن طبخة نادرة تعّلمتها، 

وإن أخربها عن كتاب رائع حّققه أخربته عن بضاعة جديدة 

عامل املطبوخات، لكنّنا  أعجبتها، فهو يف عامل املخطوطات وهي يف

ه تكامل برشي يّّسه اهلل للّطرفني حّتى متتأل العقول بالعلم نقول: إنّ 

 املاتع، والبطون بالغذاء النّافع.

ـ وأخريا نتمنّى أن يكون عند أحد من فضالء هذه املجموعة  4

تآليف أديبنا شافع ـ  آخر مناملباركة من عّشاق املخطوطات أثر 

حسن املناقب  ))ومل أر مطبوعا منها سوى كتــاب: ، وهي كثرية
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بتحقيق األديب الوزير عبد  ((الّّسّية املنتزعة من الّسرية الّظاهرّية 

العزيز بن عبد اهلل اخلويطر رمحة اهلل عليه، وبقيت لشافع كتب 

 أخرى ـ يف عداد املفقود ـ من أبرزها :

 . العقيان قالئد تراجم مماثلة يف اآلذان شنفـ  8

 . وصور عّكا أخبار من الّصدور ـ رشح 2

 من العرصّيني للّشعراء فيام القالئد وفرائد الفرائد ـ قالئد 3

 . األماجد

 الرّشيفة اآلية وتضّمن الّشعر من حّل  ما سائر ـ مماثلة 4

 . الّسائر املثل من النّبوية واألحاديث

 . والّزالزل احلوادث يف الّدالئل من ظهر ـ ما 5

 

 وأخريا :

ك هدّية املنسوب فتل بإبراز خّط أديبنا شافع لو تكّرم فاضل  

.  نادرة يستمتع هبا اجلميع بال شكٍّ

 انظر عن أديبنا شافع :

 .341أ ـ نكت اهلميان يف نكت العميان للّصفدي 

 . وغريها من املصادر.1/351ب ـ األعالم للّزركيل 


